
     R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BOTOŞANI

  HOTĂRÂREA
nr. 50 din 11.08.2021

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani

În temeiul  prevederilor  art.  22 din Ordonanţa de Urgenţă  a  Guvernului  nr.  21

din  15.04.2004  privind  Sistemul  Naţional  de  Management  al  Situaţiilor  de  Urgenţă,

aprobată şi  modificată  prin  Legea nr.  15 din  28.02.2005,  O.U.G.  nr.  1  din  29 ianuarie

2014,  O.U.G.  nr.  89  din  23.12.2014,  ale  art.  2  din  H.G.R.  nr.  1491  din  9  septembrie

2004,  pentru  aprobarea  Regulamentului  cadru  privind  structura  organizatorică,

atribuţiile,  funcţionarea  şi  dotarea  comitetelor  şi  centrelor  operative  pentru  situaţii  de

urgenţă,  cu  completările  şi  modificările  ulterioare  şi  ale  art.  12  din  Regulamentul

privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative

pentru  situaţii  de  urgenţă  în  judeţul  Botoşani,  aprobat  prin  Ordin  al  Prefectului  nr.  95

din 30.03.2018,

În  temeiul  aprobării  în  şedinţa  extraordinară  din  data 11.08.2021 a  Comitetului

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani,

În  scopul  gestionării  situaţiilor  de  urgenţă  produse  de  fenomene  hidro-

meteorologice  periculoase  manifestate  în  perioadele  07.07.2021  -  08.07.2021,

20.07.2021-21.07.2021 și 28.07.2021 – 29.07.2021 pe raza judeţului Botoşani.

adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

         Art. 1. Comitetul  Judeţean  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  Botoşani  aprobă

următoarele  Rapoarte  de  sinteză  întocmite  de  Grupul  de  Suport  Tehnic  pentru

gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă  generate  de  inundaţii,  fenomene  meteorologice

periculoase,  accidente  la  construcţii  hidrotehnice  şi  poluări  accidentale  condus  de

Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoşani, anexe la prezenta hotărâre:



Raportul de sintezd nr. 5/2021 privind apararea impotriva inundatiilor, 

accidentelor la construcfii hidrotehnice p secetei hidrologice, din judetul Botosani, 

pentru fenomene hidrometeorologice periculoase produse in perioada 07.07.2021 - 
08.07.2021, inregistrat cu nr. 5388/29.07.2021.

Raportul de sintezd nr. 6/2021 privind apararea impotriva inundatiilor, 

accidentelor la construed hidrotehnice pi secetei hidrologice, din judetul Botosani, 

pentru fenomene hidrometeorologice periculoase produse in perioada 20.07.2021 - 
21.07.2021, inregistrat cu nr. 5389/29.07.2021.

Raportul de sintezd nr. 7/2021 privind apararea impotriva inundatiilor, 

accidentelor la construcfi hidrotehnice §i secetei hidrologice, din judetul Botosani, 

pentru fenomene hidrometeorologice periculoase produse in perioada 28.07.2021 - 

29.07.2021, inregistrat cu nr. 5640/06.08.2021.

Art. 2. Institutia Prefectului - Judetului Botosani va inainta un proiect de 

hotarare de guvem catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei 

pentru acordarea de sprijin financiar pentru refacere si reabilitare.

Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la cuno§tin^a membrilor Comitetului 

Jude|ean pentru Situa|ii de Urgen^a Botosani prin intermediul po§tei electronice, prin 

grija Secretariatului Tehnic Permanent a Comitetului Jude^ean pentru Situa^ii de 

Urgen^a Botosani.

PRE§EDINTELE C.J.S.U. BOTOSANI
PREFECT,




































